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Beste PRO-GEN gebruiker, 
 
Afgelopen zaterdag (14-9-2019) hebben we de nieuwe versie PRO-GEN 3.50 geïntroduceerd tijdens de 
jubileumbijeenkomst van de PRO-GEN Gebruikersgroep. 
Op onze website  www.pro-gen.nl  is deze versie PRO-GEN 3.50 nu beschikbaar. Deze versie kunt u 
weer gratis downloaden en installeren over uw bestaande PRO-GEN versie heen.  

N.B. Omdat onze kosten intussen hoger zijn dan de inkomsten, is een vrijwillige bijdrage voor onze 
inspanningen altijd welkom op NL90 ABNA 0593 5224 43 t.n.v. J. Mulderij, Markelo.  

 
PRO-GEN 3.50 lost enkele foutjes op uit vorige versies, maar er zijn ook weer enkele uitbreidingen 
gerealiseerd. In totaal zijn 43 wijzigingen benoemd in het RELEASE bestand dat weer beschikbaar is 
onder 'Documentatie'. 
 
De belangrijkste uitbreidingen in PRO-GEN 3.50 zijn: 
 

Privacy bescherming 

Vanaf PRO-GEN 3.50 kan er bij het maken van uitvoer rekening gehouden worden met de privacy van 
nog levende personen. Dit kan geheel volgens de Europese GDPR regeling, maar kan ook losser 
ingesteld worden. Na installatie is een uitgebreide uitleg hierover te vinden onder 'Documentatie'. 
 

Infovelden 

De maximale hoeveelheid tekst die in een infoveld kan worden ingevuld is verhoogd van 16000 naar 
64000 tekens. 
 

Integratie met HTML-Verzamelindex 

Als u gebruik maakt van het HTML Verzamelindex programma (zie onze website), en u plaatst uw 
CSS/HTML uitvoer in de zoekmap die in de HTML Verzamelindex is ingesteld, dan wordt de gemaakte 
uitvoer automatisch toegevoegd in de bestandenlijst van de HTML Verzamelindex. Vanaf HTML 
Verzamelindex 1.04 wordt deze ook automatisch opgestart vanuit PRO-GEN. 
 

Back-toets in de lijst 

M.b.t. de toetsen Backspace en Alt-Backspace kan het gevolgde pad door de personen terug/vooruit 
gevolgd worden. 
 

Bestandskeuze via Windows 

Als er een pad of bestandsnaam ingevoerd moet worden, kan er nu m.b.v. de ?-toets een Windows 
bestandskeuze scherm gebruikt worden om het pad / bestand te kiezen.  
 

Windows 10 

In recente Windows 10 updates zijn door Microsoft enkele standaardinstellingen gewijzigd, waardoor er 
in PRO-GEN problemen ontstonden met de weergave van pijl-tekens en met de schermkleuren.  
De hiervoor benodigde instellingen worden bij installatie van PRO-GEN 3.50 weer correct ingesteld. 
 

Hopelijk zult u met veel plezier gebruik maken van deze nieuwe versie PRO-GEN 3.50. 
 
Johan & Dinant. 

http://www.pro-gen.nl/

